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De berichten, commentaren en reacties 

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van 

het vak. Bijdragen van lezers zijn van 

harte welkom (redactie@nhg.org).

Patiënten met kanker vragen hulp van hun huisarts

Patiënten met kanker zien de oncoloog 

als de primaire en belangrijkste behan-

delaar, behalve in een vergevorderd sta-

dium van hun ziekte of tijdens de pal-

liatieve fase. Dan komt de huisarts weer 

volop in beeld.

In een mooi prospectief onderzoek volg-

den Canadese onderzoekers anderhalf 

jaar lang 395 patiënten met longkanker. 

Bijna alle patiënten gaven bij de start van 

het onderzoek aan dat zij een vaste huis-

arts hadden. De patiënten bleven hun 

huisarts bezoeken gedurende alle fasen 

van hun ziekte, maar slechts een min-

derheid besprak keuzes met betrekking 

tot diagnostiek of behandeling met hun 

huisarts en bij slechts een minderheid 

was de huisarts min of meer intensief 

betrokken bij hun ziekte. In de diagnos-

tische fase was er volgens slechts 15% 

van de patiënten sprake van ‘shared care’ 

en was het oncologisch team hoofdbe-

handelaar, maar gedurende de ziekte nam 

de rol van de huisarts toe. In de terminale 

fase vond 70% dat de huisarts de hoofd-

behandelaar was.

Hoewel de patiënten tevreden waren 

met de zorg van hun huisarts, vertelt een 

groot gedeelte dat ze meer inbreng en 

betrokkenheid van de huisarts op prijs 

zouden stellen. Dat geldt voor alle aspec-

ten van zorg en zowel voor psychologi-

sche begeleiding als voor organisatie van 

zorg, zoals bijvoorbeeld steun bij behan-

delkeuze en medicatie.

Eerder schreven we in H&W over de 

behoefte van Nederlandse kankerpa-

tiënten aan ondersteuning en begelei-

ding, vooral in de chronische fase. Dit 

onderzoek laat zien dat het geen typisch 

Nederlands probleem betreft. Canadese 

patiënten zien een belangrijke rol voor 

de huisarts in alle fasen van de ziekte. 

Deze onderzoeksbevindingen vragen om 

gezamenlijke zorg door huisarts en onco-

loog. Huisartsen zouden zich wat actiever 

kunnen opstellen; hun zieke patiënten 

vragen dat van ze. 

Henk van Weert

Aubun M, et al. Family physician involvement 

in cancer care follow-up: the experience of a cohort 

of patients with lung cancer. Ann Fam Med 

2010;8:526-32.

Er is een relatie tussen subklinische 

hypothyreoïdie en het overlijden aan 

hart- en vaatziekten, maar die relatie 

is alleen significant bij TSH-spiegels 

boven de 10 mU/l. De totale sterfte is 

echter niet verhoogd, ook niet bij TSH-

spiegels boven de 10 mU/l. Behande-

ling van subklinische hypothyreoïdie op 

grond van de relatie met hart- en vaat-

ziekten lijkt dus niet geïndiceerd.

Een internationaal gezelschap van onder-

zoekers zette nog eens al het onderzoek 

op een rijtje waarin de relatie tussen 

Subklinische hypothyreoïdie en hart- en vaatziekten
subklinische hypothyreoïdie en hart- en 

vaatziekten werd onderzocht. Ze vonden 

11 prospectieve cohortonderzoeken met 

in totaal ruim 55.000 patiënten. Van hen 

had 6% subklinische hypothyreoïdie. Het 

risico op hart- en vaatziekten was alleen 

significant verhoogd bij een kleine min-

derheid van de patiënten met TSH-spie-

gels boven de 10 mU/l (hazard ratio 1,89 

(95%-BI 1,28-2,80)), en datzelfde gold 

voor het risico op cardiovasculair overlij-

den (hazard ratio 1,58 (95%-BI 1,10-2,27)). 

De overall mortaliteit verschilde echter 

niet tussen personen met of zonder sub-

klinische hypothyreoïdie, ook niet bij de 

hoge TSH-spiegels. De conclusie moet 

dus zijn dat er op dit moment geen reden 

is om subklinische hypothyreoïdie te 

behandelen; ook niet vanwege de geringe 

relatie met hart- en vaatziekten. 

Henk Schers

Rodondi N, et al. Subclinical hypothyroidism and the 

risk of coronary heart disease and mortality. JAMA 

2010;304:1365-74.

Fo
to

: R
oe

l V
is

se
r/

H
ol

la
nd

se
 H

oo
gt

e

H&W 11 01.indb   4H&W 11 01.indb   4 20-12-10   11:2320-12-10   11:23


